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PRODUÇÃO DE TEXTO 

Nos dias em que tivemos provas, nossos encontros online foram direcionados para 

contação de histórias, lemos e discutimos juntos três divertidos contos. O primeiro foi “Marcelo, 
marmelo, martelo”, o segundo, “Teresinha e Gabriela” e o terceiro, “O dono da bola”.  

Agora, logo abaixo, vocês poderão fazer uma atividade de interpretação sobre as histórias 

que foram trabalhadas. Quaisquer dúvidas consultem o link abaixo e leiam novamente os contos. 

Vamos lá!?  

 Para ter acesso ao livro em PDF, clique no link: 

http://www.unilago.com.br/download/arquivos/20996/%5BInfantil%5D_Ruth_Rocha_-

_Marcelo_Marmelo_Martelo.pdf 

 

 

- No caderno de Português coloquem a data de hoje: 

Juiz de Fora, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

Interpretação de texto 

 

 Responda as questões abaixo:  

 

Livro: “Marcelo, marmelo, martelo” 

Autora: Ruth Rocha 

 

 

1) Quem é o principal personagem da história? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual era o maior desejo de Marcelo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.unilago.com.br/download/arquivos/20996/%5BInfantil%5D_Ruth_Rocha_-_Marcelo_Marmelo_Martelo.pdf
http://www.unilago.com.br/download/arquivos/20996/%5BInfantil%5D_Ruth_Rocha_-_Marcelo_Marmelo_Martelo.pdf
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3) Cite três invenções que Marcelo fez com os nomes das coisas; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Já no final da história, o que os pais de Marcelo fizeram para deixá-lo feliz?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Livro: “Teresinha e Gabriela” 

Autora: Ruth Rocha 

 

1) Quem são as principais personagens da história?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Teresinha e Gabriela eram parecidas ou diferentes? Cite as principais características de 

cada uma.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Após se conhecerem, elas se tornaram amigas?  

______________________________________________________________________________ 

 

4) Fale um pouquinho sobre o que você aprendeu com essa história. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Livro: “O dono da bola” 

Autora: Ruth Rocha 

 

1) Quem são os principais personagens da história? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual é o verdadeiro nome de Caloca? 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Como Caloca se comportava quando era contrariado? Você concorda com as atitudes 

dele?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que Caloca resolveu fazer após se sentir tão sozinho e sem amigos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 


